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Za 5 let MAS podpořila 97 projektů za 50 milionů. Vrcholí přípravy nové 
strategie regionu 2014 – 2020

Vážení čtenáři,
máme za sebou pět let naplňování Strategického plánu LEADER, 
díky kterému získalo podporu 97 projektů za 50 milionů korun dota-
ce, ke které přidali místní podnikatelé, neziskové organizace a obce 
další vlastní zdroje. K tomu jsme uskutečnili šest projektů spoluprá-
ce se 14 partnerskými MAS a sedmý máme ve hře. Pro srovnání – 
MAS v Olomouckém kraji podpořily více než tisíc projektů za půl 
miliardy korun. Čísla jsou to zajímavá, ale jedná se o menší projekty, 
kde je důležitá spolupráce partnerů.

Toto období „pětiletky“ symbolicky lemuje pořádání národních 
konferencí Venkov 2009 v Holešově, kterou jsme organizovali, a Ven-
kov 2013 v Hranicích, na které se podílíme. Tato akce bude po letech 
získaných zkušeností jiná. Zatímco v roce 2009 se poprvé na jedné 
velké akci sešly všechny sektory venkova zastupující obce, regiony 
a  zemědělce, a bylo to již po schválených programech pro období 
2007–2013, kdy se „jen“ ladily noty vzájemné spolupráce, letošní 
akce by mohla přímo promluvit do konečného nastavení dotačních 
fondů pro období 2014–2020, neboť je to období, kdy se „lámou le-
dy“ a kdy bude navíc nečekaně vrcholit předvolební kampaň pro po-
slanecké volby, které rozdají nové politické karty v zemi.

Právě kvůli výměně politické garnitury, zejména na minister-
stvu zemědělství, se zdrželo jednak nastavení tzv. standardů MAS 
resp. kritérií přijatelnosti, které musí splnit pro nadcházející léta, 
a ministerstvo pro místní rozvoj zase neposvětilo metodiku přípra-
vy strategií. Kvůli vyjasňování jednotné právní formy jsme museli 
pozastavit transformaci MAS z občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost, která lépe odpovídá charakteru naší čin-
nosti. Tato přeměna je klíčová a budeme v ní pokračovat. Stejně tak 
záhy pokročíme v přípravě nové rozvojové strategie, která má pra-
covní název „Náš region – naše radost“.

Všechny změny bude provázet i redesign loga, které symbolicky 
při změně právní formy s vidinou nového období změní barvy, pís-
mo a slogan: „Pomáháme rozvíjet venkov.“

Tomáš Šulák, předseda MAS – Partnerství Moštěnka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy

V regionu se stále něco děje – vystoupení Malé Cholinky v Dřevohosticích na akci k projektu spolu-
práce Kroje našich krajů a slavností otevření muzea zemědělské techniky v Pravčicích
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Přehled akcí,
kterých jsme se účastnili
v lednu – srpnu 2013:
10. 1.  Dřevohostice, Valné shromáždění 

MAS – Partnerství Moštěnka
18. 1.  Brno, REGIONTOUR – nové zkuše-

nosti pro rozvoj cestovního ruchu
4. 2.  Olomouc, Seminář UNO OK k novele 

občanského zákoníku
26. 2.  Olomouc, konference k hodnocení 

OP PS CZ-PL
6. – 7. 5.  Trenčín, účast a prezentace 

MAS-PM na mezinárodní 
konferenci k LEADERu

16. – 17. 5.  Teplice n. B., seminář pro 
MAS OK a partnery CSV

31. 5.  Olomouc, školení k veřejným zakáz-
kám

4. 6.  Pravčice, setkání s bulharskou 
MAS Troyan i Aprilci

11. 6.  Olomouc, 
Mezinárodní konference CesR

20. – 21. 6.  Velké Meziříčí, 
LEADERFEST 2013

25. 6.  Dřevohostice, prezentace na 
15. Setkání mikroregionů OK kraje

29. – 30. 6. SK, Klenovská rontouka (KNK)
25. 7. Zlín, Seminář strategické plánování
27. 7.  Dřevohostice, Vystoupení folklorních 

souborů (KNK)
28. 7.  Dřevohostice, Jarmark regionálních 

výrobků (NEREZ)
28. – 31. 8.  Země živitelka, 

České Budějovice

Další aktivity s více termíny:
– aktivity spojené s administrací 9. výzvy
–  aktivity spojené s realizací SPL IV.1.2 

(žádosti o platby žadatelů, kontroly 
SZIF apod.)

–  jednání PS k přípravě a realizaci projek-
tů spolupráce NEREZ, KNK, PNK

–  jednání PS k projektu Místní partnerství 
zaměstnanosti (OP LZZ)

– jednání PS MP4(7)
– jednání PS k přípravě ISRÚ
–  poradenství a spolupráce v opatření 

PRV III.4.1, účast na akcích 
partnerských MAS

–  účast na jednáních mikroregionů 
Moštěnka, Holešovsko

– účast na jednáních výboru NS MAS
–  účast na jednáních krajských sdružení 

MAS OK, MAS ZK a CSV OK
–  účast na certifikačních komisích značky 

HANÁ regionální produkt®

Valné shromáždění členů MAS – Partnerství Moštěnka zvolilo 10. ledna v Dřevohosticích orgány MAS na rok 2013. Předsedou 
zůstává Tomáš Šulák, místopředsedkyní Markéta Kropáčková. Stejné zůstává i složení patnáctičlenného výboru partnerství, šestnác-
tičlenné výběrové komise i tříčlenné kontrolní komise. Při volbě orgánů MAS bylo zohledněno vhodné zastoupení nejen podle přísluš-
nosti k veřejnému (V), podnikatelskému (P) nebo neziskovému sektoru (N), ale také podle příslušnosti k devíti územním obvodům tak, 
aby každý obvod zastupoval alespoň jeden zástupce. Seznam členů orgánů MAS najdete na webu MAS v sekci Členové a orgány MAS.

Když v roce 2005 vznikala MAS – Partnerství Moštěnka, 
hledalo se logo, které by ji prezentovalo a vystihovalo. V té 
době působila MAS-PM pouze na území Mikroregionu Moš-
těnka a říčka Moštěnka dala jméno MAS i mikroregionu. Při 
výběru loga MAS-PM proto zvítězil návrh na ledňáčka říčního, 
který žije po celém toku říčky Moštěnky.

Ledňáček říční je opravdovým klenotem našich vodních 
toků. Jde o velmi krásného, vzácného i všeobecně známého 
ptáčka. V jeho zbarvení převládá modrozelená barva hlavy 
a křídel. Záda a ocas má zářivě světle modré a břicho oranžo-
vé. Hrdlo a boky krku má bílé. Často létá těsně nad hladinou 
a přitom se ozývá typickým hlasem. Při lovu drobných rybek 

MAS-PM aktualizovala své logo. Pro značku zůstává využit sty-
lizovaný symbol ledňáčka, hlavní změnou je nové písmo v odliš-
ných poměrech oproti původní verzi loga a změna barevnosti, 
která je nyní pro zvolený symbol více charakteristická.  Nový lo-
go manuál byl odsouhlasen Výborem partnerství MAS-PM na 
jednání 13. června. Používat se začne po změně právní formy 
MAS na obecně prospěšnou společnost. Foto: Jarmila Kačírková

MAS – Partnerství Moštěnka v Dřevohosticích
zvolila výbor a komise na rok 2013

S ledňáčkem ve znaku a larev vodního hmyzu sedává na větvích nad vodou a za po-
travou se vrhá střemhlav pod vodní hladinu.

Ledňáčci hnízdí v zemních norách ve strmých stěnách 
v blízkosti čistých vodních toků. V hnízdní komůrce sedí stří-
davě oba rodiče 19 až 21 dní na 5 až 7 vejcích a mláďata krmí 
27 dní. O mláďata pečují i po vyvedení z hnízdní nory, učí je 
lovit a vyhýbat se nebezpečí.

Ledňáčci jsou částečně tažní, většina odlétá na zimoviště 
v jihozápadní Evropě, ale část z nich zůstává u nás i přes zi-
mu. Dlouhé a tuhé zimy se jim mohou stát osudnými. Další 
nebezpečí na ně číhá v podobě různých překážek nad vodou, 
jako jsou mostky a lávky. Mohou do nich narazit za šera nebo 
mlhy.

Jiří Šafránek, Moravský ornitologický spolek

Pojmy a zkratky, se kterými
se ve zpravodaji můžete setkat:
MAS – místní akční skupina (sdružení obcí, spolků 
a podnikatelů z regionu, které naplňuje rozvojovou 
strategii svého území a koordinuje partnerství svých členů)
PM – Partnerství Moštěnka
LEADER – dotační program „Propojování akcí hospodář-
ského rozvoje venkova“, který řídí místní akční skupiny, 
které podporují a vybírají projekty místních žadatelů
Fiche – opatření, oblast podpory, do které se může 
žadatel přihlásit se svým projektem (prostřednictvím MAS)
SPL – Strategický plán LEADER

ISRÚ – Integrovaná strategie rozvoje území
PRV – Program rozvoje venkova
 IV.1.1. Místní akční skupina (vnitřní organizace MAS)
 IV.1.2.  Realizace místní rozvojové strategie 

(projekty koncových žadatelů)
 IV.2.1.  Projekty spolupráce 

(vnější spolupráce mezi MAS)
MZe – ministerstvo zemědělství (řídí PRV)
CSV –  Celostátní síť pro venkov 

(oficiální platforma Programu rozvoje venkova)
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která 
zastřešuje místní akční skupiny; má krajská sdružení (KS)

SPOV – Spolek pro obnovu venkova, má krajské organizace
NEREZ –  Nová energie pro regionální značku 

(projekt spolupráce)
KNK – Kroje našich krajů (projekt spolupráce)
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OK – Olomoucký kraj
ZK – Zlínský kraj
DSO – dobrovolný svazek obcí
MR – mikroregion
POV – Program obnovy venkova
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
PS – projekt spolupráce



Blíží se konec programovacího období EU 2007–2013  
a místní akční skupiny se začaly připravovat na čerpání 
finančních prostředků z Evropské unie v novém období 
2014–2020. Jednou z podmínek pro čerpání dotací pro 
místní projekty je kvalitně zpracovaná integrovaná stra-
tegie rozvoje území, která zmapuje celkový potenciál 
a možnosti rozvoje regionu a stanoví základní směry, co 
chceme dále rozvíjet, obnovovat nebo modernizovat. 

Přípravy nové Integrované strategie území působ-
nosti MAS – Partnerství Moštěnka byly zahájeny v polo-
vině minulého roku. Obyvatelé regionu se zapojili vypl-
něním dotazníku o rozvojových možnostech území, 
uskutečnilo se šest jednání pracovních skupin k oblas-
tem rozvoj obcí, podpora podnikání, spolupráce obcí, 
životní prostředí, zemědělství a školství. Konala se také 
dvě veřejná projednávání. V listopadu v Dřevohosticích, 
kde byla připravena SWOT analýza (silné a slabé stránky 
regionu, příležitosti a ohrožení). Na jejím základě byly 
navrženy hlavní priority rozvoje regionu. A v dubnu 

v Machové, kde byly priority připomínkovány a načrtnu-
ty cíle a vize strategie. Další veřejné projednávání, kde by 
měl být celkový návrh strategie prezentován, je pláno-
váno na přelom podzimu a zimy na Holešovsku.  

Vedle stanovení priorit jsou pro tvorbu strategie 
nejdůležitější projektové záměry. „Je třeba je zmapo-
vat a to nejen na obecní úrovni, ale i ty, které se týkají 
vzájemné spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových 
organizací. Čím více projektových záměrů posbíráme, 
tím lépe a detailněji budeme moci strategii zpracovat. 
To nám umožní zapojit se do více operačních progra-

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka roz-
hodla ve své poslední výzvě v programovacím období 
EU 2007–2013 o rozdělení dalších více než devíti mili-
onů korun z programu Leader pro žadatele z regionu. 
K podpoře vybrala 22 ze 42 hodnocených projektů za-
měřených na rozvoj venkova a schválila je v březnu.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední výzvu 
MAS v tomto programovacím období, zájem o dotace 
byl velký. Tomu odpovídal i doposud největší počet 
projektů podaných v rámci jedné výzvy,“ uvedla místo-
předsedkyně MAS Markéta Kropáčková.

Největší přetlak byl ve fichi zaměřené na oblast ob-
čanského vybavení a služeb, kam bylo podáno 36 žá-
dostí o dotaci. Z nich uspělo patnáct, a to i díky posílení 
alokace pro tuto oblast o více než milion korun. Podpo-
ru tak získají projekty na obnovu hasičských zbrojnic 
v Žeranovicích, Dřevohosticích, Lipové, Mysločovicích či 
Bezuchově, v obcích Kurovice, Sazovice, Machová nebo 
Zahnašovice budou opravena kulturní zařízení. Mateř-
skou školku zrekonstruují v Líšné, fasádu kostela v Pru-
sinovicích a Obecní úřad v Radkovách. Ve Vlkoši a Věž-
kách zmodernizují internetovou síť. V Němčicích vznik-
ne víceúčelové hřiště a v Lechoticích nová prodejna 
potravin s rekondičním centrem. 

MAS také podpořila všech šest projektů nezeměděl-
ských podnikatelů a jeden projekt zemědělského druž-
stva. Novými stroji či technologiemi budou dovybaveny 
minipeletárna v Lipové, zámečnická dílna v Němčicích, 
autoservisy v Horní Moštěnici a Roštění, prodejna po-
travin v Prusinovicích a stroj také získá poskytovatel 
technických služeb v Beňově. Agrodružstvo Roštění po-
řídí novou moštárnu pro zpracování nejen své produk-
ce, ale i pro zájemce z okolí. 
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Příprava Integrované strategie rozvoje území pokračuje – zapojte se i vy!

MAS – Partnerství Moštěnka podpořila v poslední výzvě programu LEADER 2007–2013 
celkem 22 nových projektů

Název žadatele | Název projektu Dotace v Kč
F2: Pestrý život u nás doma na venkově
Obec Líšná | Okno do dětského světa 497 032
Sbor dobrovolných hasičů Žeranovice | Obnova hasičské zbrojnice SDH Žeranovice 499 188
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice | Nové zázemí SDH Dřevohostice 188 700
TJ Sokol Němčice | Víceúčelové hřiště 966 464
Farní sbor ČCE Prusinovice | Fasáda kostela – vzhled krajiny 475 377
Sbor dobrovolných hasičů Lipová | Rozvoj hasičů v Lipové 87 125
Obec Kurovice | Obměna vnitřního vybavení multifunkčního sálu Kulturního domu Kurovice 337 520
Obec Lechotice | Prodejna a rekondiční centrum v Lechoticích 1 600 000
Obec Sazovice | Oprava společenského sálu v budově Obecního úřadu v Sazovicích 148 563
Obec Machová | Obnova vybavení KD Machová 323 077
Obec Mysločovice | Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice 1 314 676
Obec Bezuchov | Rekonstrukce hasičárny v Bezuchově 149 600
Občanské sdružení W-NET | Internet pro všechny – modernizace internetové sítě v obcích Věžky a Vlkoš 213 681
Obec Zahnašovice | Oprava sálu kulturního zařízení obecního úřadu Zahnašovice a nákup vybavení 350 821
Obec Radkovy | Výměna oken budovy Obecního úřadu v Radkovách 156 660
F6: Pravidla moštárny – síla chuti
Agrodružstvo Roštění | Moštárna Roštění 500 000
F8: Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání
Pavel Mrtvý | Rozšíření produktové řady biopaliv minipeletárny Lipová 294 030
XAN 89 s.r.o. | Přesnost zvyšuje kvalitu 427 155
Miroslav Pumprla | Kvalitní potraviny v Prusinovicích 150 000
Štěpán Habčák | Pevná země pod nohama 162 000
Janků Štefan – Stefitrans s.r.o. | Rozšíření služeb firmy STEFITRANS s. r. o. 501 763
Petr Lajda | Rozšíření služeb a pořízení nového vybavení 79 840
Celkem V9 9 423 272

Vážení obyvatelé regionu MAS – Partnerství Moštěnka, zapojte se i vy do přípravy Integrované strategie rozvoje území!
Popište svůj projektový záměr a pošlete jej prostřednictvím formuláře, který je umístěný na webu MAS-PM v sekci Příprava strategie 2014–2020 / Dotazníková šetření. Zúčast-
něte se veřejného projednávání nebo přijďte říct své náměty do kanceláře MAS. Přispějte svými podněty, co by se mělo změnit, vybudovat, opravit… ve vaší obci, vašem okolí.

mů a získat další prostředky pro rozvoj regionu,“ uvedl 
Tomáš Šulák, předseda MAS – Partnerství Moštěnka.

Velmi důležitá pro tvorbu strategie je aktivní veřej-
nost. Metoda LEADER, kterou pracují místní akční skupi-
ny, totiž znamená zapojení lidí zdola nahoru. „O tvorbě 
strategie informujeme na webových stránkách místní 
akční skupiny.  Najdete zde průběžné dokumenty, termí-
ny veřejných projednávání nebo zde lze zanést svůj pro-
jektový záměr. Přivítáme také názor všech občanů, pod-
nikatelů, neziskových organizací i dalších subjektů z úze-
mí MAS, “ dodal Šulák. Předpokládaný termín, kdy by 
měla být strategie hotová, je konec tohoto roku. Po té 
ji budou projednávat všechna zastupitelstva a schválit 
ji musí valné shromáždění členů MAS.

Vytvoření strategie MAS – Partnerství Moštěnka
2014–2020 spolufinancuje Olomoucký kraj

„V rámci všech devíti výzev bylo celkem podpořeno 
97 projektů na území MAS a přiděleny dotace v hodno-
tě více než 49 milionů korun. Nejžádanějšími oblastmi 
byla podpora občanského vybavení a služeb, kam pu-
tovalo 47 % všech rozdělených prostředků, na úpravu 
veřejných prostranství připadlo 21 % z přiděných do-
tací a na podporu zemědělských podnikatelů a ochra-
nu a rozvoj kulturního dědictví po 11 %,“ shrnul Tomáš 
Šulák, předseda MAS.



chybějící vybavení krojů starších. Uskutečnily se návštěvy 
folklorních souborů na akcích na území partnerských MAS 
a byly pořízeny propagačních materiály – letáky, pohled-
nice, roll up bannery, krojované panenky, hudební CD 
s lidovými písněmi moravských a slovenských souborů.

Výstava krojovaných panenek a roll up bannerů 
s popisy krojů byla po celou dobu dřevohostického se-
tkání přístupna v místním zámku a na její přípravě se 
podílely všechny v projektu partnerské místní akční 
skupiny: MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Podhos-
týnska, Moravská cesta a slovenská MAS Malohont.

Akce se konala ve spolupráci všech zapojených 
MAS v rámci udržitelnosti projektu spolupráce Kroje 

našich krajů, který zís-
kal podporu z Progra-

mu rozvoje venko-
va / LEADER. 

V neděli 28. července se v zámeckém parku v Dře-
vohosticích konal v pořadí druhý ročník jarmarku regi-
onálních výrobků značky HANÁ regionální produkt®. 
Doplnil tak XX. Setkání dechových hudeb Dřevohostice 
2013 a představil místní výrobce a projekt zaměřený 
na posílení propagace tradičních výrobků z Hané.

V horkém nedělním odpoledni regionální výrobci 
nabídli k prodeji čerstvé koláčky, zdobené perníčky a 
ručně vyráběná mýdla. V propagačních stáncích se 
návštěvníci mohli dozvědět více o značce HANÁ, systé-
mu regionálního značení v České republice, projektu 
Nová energie pro regionální značku (NEREZ) a činnosti 
místních akčních skupin, které tento projekt realizova-

ly – Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), Partner-
ství Moštěnka, Uničovsko a Prostějov venkov.

Cílem projektu NEREZ je zvýšit u široké veřejnosti 
povědomí o značce HANÁ regionální produkt®. Byly 
vydány propagační materiály, publikace rozhovorů 
s  výrobci značky HANÁ, uspořádány jarmarky regio-
nálních výrobků a seminář pro výrobce. Projekt byl 
zahájen začátkem roku 2012 a jeho ukončení je plá-
nováno na podzim 2013. V době realizace projektu 
bylo certifikováno 37 nových výrobců, celkem je jich 
v současnosti 62. 

Jarmark uspořádala MAS – Partnerství Moštěnka 
společně s městysem Dřevohostice k podpoře a propa-

gaci regionální značky HANÁ a projektu spolupráce Nová 
energie pro regionální značku podpořeného z Programu 
rozvoje venkova / LEADER.
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V Dřevohosticích se představily folklorní soubory a obce, které získaly nové
kroje z projektu spolupráce Kroje našich krajů

Dvacátý ročník Setkání dechových hudeb doprovodil jarmark regionálních výrobků značky HANÁ 

Zapojili jsme se do projektu spolupráce pěti moravských MAS „Příběhy našich kronik“

V sobotu 27. července se v Dřevohosticích konalo 
vystoupení folklorních souborů a obcí, které díky pod-
poře z projektu spolupráce Kroje našich krajů získaly pro 
prezentaci moravského folkloru nové kroje. Návštěvníci 
mohli také shlédnout výstavu krojovaných panenek 
a roll up bannerů s popisy krojů, která byla zpřístupně-
na v 2. patře zdejšího zámku.

Vystoupení, které připravila MAS – Partnerství Moš-
těnka ve spolupráci se zúčastněnými soubory a městy-
sem Dřevohostice, začalo v 16 hodin a doplnilo program 
jubilejního XX. Setkání dechových hudeb. Téměř hodinu 
a půl dlouhý program zahájil hanácký národopisný sou-
bor Cholinka s pásmem Zpivání na pivo, které bylo pro 
tento velmi slunečný den více než příhodné.  Následoval 
dětský soubor Malá Cholinka s pásmem Hanácká bese-

da, jehož malí tanečníci se opravdu líbili a jejich šikov-
nost byla odměněna zaslouženým potleskem. Kyselo-
vický smíšený pěvecký sbor Občanská beseda zazpíval 
úpravy hanáckých a dalších lidových písní z regionu 
a jeho členové zaplnili nejen celé pódium, ale zpěvem 
i celý areál. A na závěr byly představeny pořízené kroje. 
Obec Vlkoš předvedla slavnostní hanácké kroje a ná-
vštěvníci se mohli dozvědět, z jakých částí se skládají. 
Nechybělo ani poděkování za 23 nových krojů v hodnotě 
320 tisíc korun, které obec díky projektu získala. Městys 
Dřevohostice pak předvedl ženský kroj záhorský.

Projekt Kroje našich krajů byl zaměřen na podporu 
folkloru na území partnerských MAS. Bylo zakoupeno 
80  nových krojů hanáckých, valašských, záhorských či 
z národopisné oblasti Gemer – Malohont a dokoupeno 

Sesbírat nejzajímavější příběhy obecních kronik 
z regionu MAS – Partnerství Moštěnka do pěkné a čtivé 
publikace je hlavním cílem připravovaného projektu 
spolupráce, do nějž se v červnu naše MAS zapojila. 
Projekt s názvem „Příběhy našich kronik“ hodlá reali-
zovat ve spolupráci s místními akčními skupinami Re-
gionu Poodří, Občané pro rozvoj venkova (region mezi 
Olomoucí a Přerovem), Moravská cesta (Litovelsko-Po-
moraví) a Hříběcí hory. Po odborné stránce jej povedou 
odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Nemá se jednat o zmapování dějinných událostí jed-
notlivých obcí, na to by jedna publikace rozhodně nestači-
la. Knížka má být souborem nejzajímavějších příběhů, 
které se váží přímo k místům, která lze i dnes navštívit,“ 

vysvětluje autor projektu Tomáš Šulák. Podle něj obce 
pomalu začínají postrádat své „příběhy“, které se vztahují 
k památkám, jakými jsou například kříže, kapličky, staré 
cesty či stromy. „Také učitelé ve školách mají velký pro-
blém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích 
a jejich „příbězích vázaných k místům“ vyprávět. Díky se-
psaným příběhům z kronik navštíví děti, učitelé i ostatní 
zájemci tato místa, o kterých se v publikaci bude psát, lépe 
poznají region, upevní si k němu vztah a poznají také nová 
zajímavá místa třeba sousedních obcí nebo regionů MAS, 
například formou výletů,“ vysvětluje dále Šulák.

Příběhy by podle projektu měly vybírat přímo ob-
ce. Bude se tedy jednat o iniciativu zdola, kdy se zapo-
jí do autorského kolektivu veřejnost, především místo-

pisci, kronikáři, zájemci o lokální historii, starostové či 
učitelé. Každý příběh bude navíc obohacen fotografie-
mi nafocenými profesionálním fotografem a mapou 
místa. Fotografie doloží i rukou psaný text z kroniky.

„Zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních 
kronik doplní interaktivní akce s dílnami a zajímavým 
výkladem o prvních kronikách, o důvodech jejich vzni-
ku, o autorech, psaní inkoustem, lidé si budou moci 
vyzkoušet vlastnoručně, jak funguje knihtisk i výrobu 
ručního papíru,“ doplnil Šulák s tím, že přednášky se 
vždy přizpůsobí počtu, věku i složení publika.

Pokud projekt uspěje, což by mohlo být známo již 
na podzim, přidá to obcím rovněž na bohatosti kultur-
ního života. šum

Projekty spolupráce: V roce 2013 řešíme dva projekty a jeden nový jsme podali



Kabelky a tašky Jolanetta

Bylinné sirupy a pečené čaje

Zdobený medový perník

Holešovská tatarská omáčka
a pochoutková majonéza

Výrobků se značkou „HANÁ regionální produkt®“ je již 62

Nabídku značky od dubna 2013 rozšířily brambory 
Josefa Hýbla z Dílů Dětkovice, holešovská tatarská 
omáčka a pochoutková majonéza z Drůbežárny Hole-
šov, bylinné sirupy a pečené čaje Radmily Červinkové 
z Říkovic, kabelky a tašky Jolanetta od Renáty Janošové 
z Přílep, šperky a korálky z vinutých perel, které vyrábí 
Marta Nevrlá z Čelechovic na Hané, ovoce z Úsovska 
a zdobený medový perník Evy Luljakové z Dřevohostic.

Na červnovém jednání certifikační komise bylo 
rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším výrobkům 
– jedná se o tlačenku z Troubelic, kterou vyrábí firma 
Tagros a. s., kovářské výrobky Jana Vlka z Příkaz, tex-
tilní výrobky s autorským potiskem od Kateřiny Maje-
rové z Němčic na Hané a tradiční pomůcky pro země-
dělce od Lindy Pelzlové z Dřevnovic.

Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí vždy 
certifikační komise, již tvoří zástupci místních akčních 
skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a od-
borné veřejnosti. Zaměřuje se především na základní 
kritéria, mezi něž patří místní původ, kvalita, šetrnost 
k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.

Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů vý-
robců, jimž platnost značky „vypršela“. O toto obnovení 
v  dubnu požádalo šest stávajících výrobců, mezi nimi 
Zbyněk Poštulka z Loštic s tvarůžkovými moučníky, Jar-
mila Vitoslavské z Troubek se svými hanáckými kroji, 
Ondřej Špunda z Mezic s přírodními mošty, keramička 
Miluše Hlavinková z Litovle, Petr Bárta z Bouzova s dře-
věnými šperky a perníkářka Hana Kuželová z Křelova.

V červnu požádalo o obnovené udělení značky Ha-
ná regionální produkt osm stávajících výrobců, k nimž 
patří Miloslava Vlková z Příkaz se svými tkanými vý-
robky, Jiří Tomanec z Měrotína, který vyrábí bronzové 
šperky, Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice s by-
linnými tinkturami a tinkturami z pupenů, Miloslava 
Zatloukalová z Brodku u Konice s výrobky ze slámy a lý-
ka, Alois Slepánek z Brodku u Konice, který vyrábí kar-
táče z přírodních žíní, Věra Doležalová z Horky nad Mo-
ravou s Hanáckými kraslicemi, Ivana Bělařová z obce 
Čechy u Přerova s uměleckou keramikou a Zdeněk Grňa 
z Dřevohostic, který peče svatební koláčky.

Nejbližší kolo další certifikace regionální značky se 
uskuteční na podzim 2013. Značku Haná uděluje MAS 

Značka HANÁ regionální produkt® certifikuje nové výrobce, poprvé obnovuje certifikáty starší a připravuje certifikaci služeb 

Od začátku roku 2013 získalo značku Haná regionální produkt jedenáct výrobců. Rozhodla o tom certifikační komise, která v tomto období zased-
la celkem dvakrát. Výrobků se značkou Haná bude od nynějška již 62, pocházejí od 60 výrobců.

Regionální značky se v dubnu představily v Senátu

Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou vý-
robci, řemeslníci a producenti se svými žádostmi obracet.

V roce 2014 regionální koordinátor také začne při-
pravovat certifikaci stravovacích a ubytovacích služeb. 

Výrobce: Drůbežárna Holešov spol. s r.o.
Drůbežárna Holešov spol. s r.o. vznikla v roce 1994. 

Základem její činnosti byla produkce vajec. V roce 1997 
zakoupila firma další objekt, ve kterém zřídila výrobnu 
majonézy a tatarské omáčky. Holešovská tatarská 
omáčka je určena jako příloha k masitým pokrmům, 
k přípravě salátů a pomazánek. Jedná se o bezvaječný 
výrobek, v současné době jediný na českém trhu. Hole-
šovská pochoutková majonéza je lehká, nízkotučnou 
majonéza, která je určena bez nutnosti další úpravy 
jako příloha k různým druhům mas a těstovin, k pří-
pravě salátů apod.

Výrobce: Radmila Červinková
K bylinkám mě přivedena nemoc před dvaceti lety. 

Poté jsem si je začala pěstovat, sušila na čaje a zároveň 
i přemýšlela, jak je můžu zpracovávat i jinak. Nejvíce 
mě naplňovala výroba sirupů a tinktur. Nyní vyrábím 
25 druhů bylinných sirupů a stále do nich smím předá-
vat tuto radost a lásku. Bylinky si pěstuji na svém po-
líčku sama, abych měla přehled o jejich „zdravotním 
stavu“. Sbírám je v takovou denní i roční dobu, kdy  
obsahují nejvíce účinných látek. Louhuji je ve vodě za-
studena, což zajišťuje zachování všech účinných látek, 
vitamínů, minerálů a stopových prvků, které jsou v by-
linkách obsaženy.

Výrobce: Renáta Janošová
Kabelky a tašky Jolanetta jsou rozeznatelné svou 

originalitou a precizním zpracováním. Nejčastěji použí-
vaným materiálem je 100% bavlna. Výhodou kabelek 
je jejich snadná údržba, barevná rozmanitost a úprava 
velikosti při zakázkové výrobě dle přání zákazníka. Jola-
netta vyrábí i různé doplňky ke kabelkám – čelenky, 
brože, peněženky atd. a její snahou je, aby si u ní vybra-
la každá žena, dívka i malá slečna. Proto neustále rozši-
řuje výrobu o nové originální tašky a kabelky.

Výrobce: Eva Luljaková
Tvarovaný medový perník je zdobený bílou či barev-

nou popř. čokoládovou polevou a je zdravou pochout-
kou nejen pro děti. Žitná mouka, pravý včelí med, čers-
tvá vejce a máslo s kořením dávají perníku vůni a dob-
rou chuť. Vizuálně je perník přitažlivý i svým precizně 
vypracovaným dekorem. Obdarovaní si často perníček 
vystaví a není pro ně k snědku. Mnohé perníčky jsou 
originální i co do tvaru, neboť jsou vykrajovány z forem 
vytvořených podle vlastního návrhu.

Nově certifikované produkty na území MAS-PM

Získal k tomu podporu díky úspěšnému mezinárodnímu 
projektu spolupráce „Cílem společného snažení je rozvoj 
regionálního značení“, který se zaměřuje i na posílení 
informovanosti o regionálním značení mezi veřejností.
Julie Zendulková, předsedkyně MAS Moravská cesta

5



6

Fiche 1: Pohledné vesnice – krásnější region (PRV III. 2.1.1) 
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Obec Želatovice | Úprava veřejných prostranství v Želatovicích 867 106
Městys Dřevohostice | Výsadba nové zámecké aleje – III. etapa 634 140
Obec Vlkoš | Bezpečně do školy, do školky i na poštu 990 505
Mikroregion Holešovsko | Orientujeme se v mikroregionu 192 024
Obec Rymice | Zlepšení vzhledu obce – Tradice stromů přátelství 573 750
Obec Žeranovice | V Žeranovicích bezpečně po novém chodníku 292 046
Obec Bezuchov | Čekárna v Zábraní – místo, kde i děti nelení 150 387
Obec Horní Moštěnice | Revitalizace veřejného prostranství a obnova přístupové komunikace 0
Obec Kyselovice | Obnova hřbitova – II. etapa 582 659
Obec Kostelec u Holešova | Modernizace prostranství u víceúčelového hřiště Kostelec u Holešova 261 749
Obec Žalkovice | Revitalizace zeleně hřbitova a okolí 1 365 236
Obec Lechotice | Lechotice – Náves – Regenerace zeleně 689 030
Obec Vlkoš | Staré rody svému Kanovsku 817 840
Sportovní klub Kyselovice | Zelené sportování 736 429
Obec Líšná | Modernizace veřejného osvětlení v obci Líšná 406 360
Obec Rymice | Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a zeleně k autobusové zastávce v Rymicích 1 147 744
Obec Zahnašovice | Dvojice figurálních sgrafitových ploch u vstupu na hřbitov v obci Zahnašovice 90 450
Obec Říkovice | Obnova parku v Říkovicích 272 827

Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově (PRV III.2.1.2)
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Obec Lechotice | Mladí hasiči v Lechoticích 678 361
FC Beňov | Modernizace fotbalového hřiště FC Beňov 613 275
Obec Líšná | Rekonstrukce areálu Trávníky 1 069 020
SDH Pacetluky | Nová hasičárna nejen pro hasiče 1 115 359
Obec Přestavlky | Oprava hasičské zbrojnice v obci Přestavlky 177 300
Obec Horní Lapač | Modernizace sportovního areálu v Horním Lapači 471 018
Obec Stará Ves | Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stará Ves 836 472
TJ Domaželice | Děti, mládež, dospělí – buďme všichni veselí 423 507
Obec Podolí | Nová obecní knihovna s veřejným internetem a klubovna pro místní dobrovolné hasiče 0
Obec Kostelec u Holešova | Víceúčelové sportovní hřiště Kostelec u Holešova 1 061 226
Myslivecké sdružení Beňov-Prusy | S námi se děti radují! 131 431
Obec Líšná | Rekonstrukce MŠ Včelka – zdravotechnika 849 600
T.J. Sokol Dřevohostice | Rekonstrukce podlahy v sokolovně 779 400
Sportovně střelecký klub Věžky | Sportujeme s radostí – Rekonstrukce pískového a antukového hřiště 367 332
TJ Prusinovice | Rekonstrukce zázemí sportovního areálu TJ Prusinovice 1 336 464
Obec Dobrčice | Volnočasové centrum obce Dobrčice 894 805
Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice | „Pán střelců: Dvě věže“ 191 712
Městys Dřevohostice | Obnova budovy – zázemí pro spolky 232 800
Obec Kostelec u Holešova | Taneční parket a nové zázemí u Myslivny 221 614
Obec Podolí | Knihovna a klubovna v obci Podolí 226 890
Občanské sdružení Lechotice.NET | Pokročilá internetizace obce Lechotice 0
Český svaz včelařů, o.s., o.o. Kroměříž | Včelí dům a medová zahrada (Rymice) 522 312
Občanské sdružení Lechotice.NET | Pokročilá internetizace obce Lechotice 446 302
TJ Sokol Rymice | Modernizace šaten TJ Sokol Rymice 381 934
Obec Míškovice | Knihovna v obci Míškovice 230 720
SDH Němčice | Hasiči zachraňují společenský život v obci 1 038 931
Obec Stará Ves | Stavební úpravy základní školy a jídelny ve Staré Vsi 325 639
TJ Sokol Domaželice | Závlaha fotbalového hřiště v Domaželicích 276 343
Obec Ludslavice | V Ludslavicích podporujeme mládež a rozvíjíme spolkový život 374 976
Obec Líšná | Okno do dětského světa 497 032
Sbor dobrovolných hasičů | Obnova hasičské zbrojnice SDH Žeranovice 499 188
Sbor dobrovolných hasičů Dřevohostice | Nové zázemí SDH Dřevohostice 188 700
TJ Sokol Němčice | Víceúčelové hřiště 966 464
Farní sbor ČCE Prusinovice | Fasáda kostela – vzhled krajiny 475 377
Sbor dobrovolných hasičů Lipová | Rozvoj hasičů v Lipové 87 125
Obec Kurovice | Obměna vnitřního vybavení multifunkčního sálu Kulturního domu Kurovice 337 520
Obec Lechotice | Prodejna a rekondiční centrum v Lechoticích 1 600 000
Obec Sazovice | Oprava společenského sálu v budově Obecního úřadu v Sazovicích 148 563
Obec Machová | Obnova vybavení KD Machová 323 077
Obec Mysločovice | Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice 1 314 676
Obec Bezuchov | Rekonstrukce hasičárny v Bezuchově 149 600
o.s. W-NET | Internet pro všechny – modernizace internetové sítě v obcích Věžky a Vlkoš 213 681
Obec Zahnašovice | Oprava sálu kulturního zařízení obecního úřadu Zahnašovice a nákup vybavení 350 821
Obec Radkovy | Výměna oken budovy Obecního úřadu v Radkovách 156 660

Podpořené a realizované projekty na území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka
v rámci Strategického plánu Leader v letech 2009–2013
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Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic (PRV III.2.2) 
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
SDH Dřevohostice | Rozšíření expozice hasičského muzea 236 143
Římskokatolická farnost Beňov | Rekonstrukce římskokatolického kostela Sv. Františka z Assisi 975 800
Římskokatolická farnost Rymice | Fara v obci Rymice – opět v plné kráse 444 132
Tvrz Kurovice | Středověká tvrz Kurovice – poklad našeho regionu 1 503 048
Římskokatolická farnost Horní Moštěnice | Obnova zdi kolem kostela 710 316
Josef Netopil | Zemědělská technika našich dědů (Pravčice) 1 037 136
Římskokatolická farnost Prusinovice | Nová elektroinstalace a ozvučení v kostele sv. Kateřiny 439 272

Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky (PRV I.1.3.2)
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Agrodružstvo Roštění | Ubytování na farmě v Roštění 0

Fiche 5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina (PRV I.1.1.1)
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Marcela Dvořáková | Modernizace technologie chovu skotu BTMP a technologie pro analýzu krmiv a zrnin (Pacetluky) 100 000
Jiří Netopil | Analyzátor zemědělských a potravinářských produktů a kladívkový šrotovník (Stará Ves) 185 100
Agrodružstvo Roštění družsstvo | Rekonstrukce odchovny masného skotu Pacetluky 745 200
Jaromír Dostál | Nový traktor pro mladého zemědělce (Bochoř) 912 500
Ing. Martin Ležák | Nákup mechanizačního prostředku pro ochranu rostlin – nákup postřikovače (Kostelec u H.) 552 500
Bc. Martina Ležáková | Nákup kombinovaného secího stroje s orgány pro přípravu a zpracování půdy (Kostelec u H.) 550 000
František Kuba | Šetrněji k přírodě – Nákup nové zemědělské techniky (Turovice) 512 000 
Agrodružstvo Roštění, družstvo | Automaty na výdej mléka (Roštění, Prusinovice, Holešov) 800 000
Zámoraví, a. s. | Využití rostlinných zbytků k výrobě tepla (Kyselovice, Žalkovice) 286 000
Jiří Dostál | „Ochránce porostů“ – nákup nového postřikovače (Bochoř) 294 000
Jaromír Dostál | Nákup kolového nakladače (Bochoř) 458 660

Fiche 6: Pravidla moštárny – síla chuti (PRV I.1.3.1.)
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Agrodružstvo Roštění | Modernizace vybavení pekárny 0
Jiří Netopil | Kvalitní švestková povidla (Pravčice) 146 750
MG servis s.r.o. | Inovace techologie potravinářské výroby (Sazovice) 490 110
Agrodružstvo Roštění | Moštárna Roštění 500 000

Fiche 8*: Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání (PRV III.1.2.)
Název žadatele | Název projektu Dotace Kč
Pavel Mrtvý | Dovybavení minipeletárny (Lipová) 96 362
VaSivara s.r.o. | Vybavení provozovny společnosti VaSivara s.r.o. (Radkovy) 141 306
Nela Lukášová | Nová prodejna jezdeckých a chovatelských potřeb v Bochoři 0
Mgr. Ivana Bělařová | Rozšíření keramické dílny (Čechy) 79 710
Vít Říkovský | Kvalitní potraviny v Kyselovicích 60 753
Štěpán Habčák | Čisté silnice zkrášlí naše vesnice (Beňov) 77 400
XAN 89 s.r.o. | Nové stroje pro novou živnost (Němčice) 288 102
Martin Válek | Nové stroje do výroby nábytku (Kostelec u Holešova) 430 046
ELSPOMONT s.r.o. | Konec mokrých bot při skladování materiálu (Vlkoš) 217 893
Ivo Blahunek | Rozšíření technického vybavení zámečnické dílny BLAZAKOV (Čechy) 237 388
Zdeněk Kolář | Rozvoj inovací pod novou střechou (Martinice) 336 493
M+O INSTALACE, s.r.o. | Nová technologie pro firmu M+O INSTALACE, s.r.o. (Dřevohostice) 68 427
Pavel Mrtvý | Rozšíření produktové řady biopaliv minipeletárny Lipová 294 030
XAN 89 s.r.o. | Přesnost zvyšuje kvalitu (Němčice) 427 155
Miroslav Pumprla | Kvalitní potraviny v Prusinovicích 150 000
Štěpán Habčák | Pevná země pod nohama (Beňov) 162 000
Janků Štefan – Stefitrans s.r.o. | Rozšíření služeb firmy STEFITRANS s. r. o. (Horní Moštěnice) 501 763
Petr Lajda | Rozšíření služeb a pořízení nového vybavení (Roštění) 79 840

projekty vyřazené z administrace SZIF
projekty vybrané, ale z nezrealizované 
(např. odstoupení žadatele od dohody)

* Fiche 8 nahradila v roce 2012 fichi 7

Přehled čerpání v jednotlivých fichích k 31. 8. 2013

Vyhlášené  fiche 2009–2013
Počet

podpořených
projektů

Výše přidělených
dotací v Kč

2009–2013

Výše čerpaných
dotací v Kč

2009–2013*

Skutečná
alokace v %
2009–2013

Plánovaná
alokace v %
2009–2013

F1 Pohledné vesnice – krásnější region 17 10 390 911 10 070 282 20,9 25
F2 Pestrý život u nás doma na venkově 42 23 311 351 22 583 227 46,9 40
F3 Cesty k oživení místních tradic 7 5 345 847 5 345 847 11,1 8
F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky 0 0 0 0 8
F5 Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina 11 5 401 100 5 395 960 11,2 11
F6 Pravidla moštárny – síla chuti 3 1 153 610 1 136 860 2,3 3
F7 Krok za krokem po zelené – – – – –
F8 Podpora řemesel a živností – rozvoj podnikání 17 3 696 521 3 648 668 7,6 5
Celkem 97 49 299 340 48 180 844

* Částky jsou postupně aktualizovány v  závislosti na proplácení realizovaných projektů. K  31. 8. 2013 proplaceno 60 projektů, 
podána Žádost o proplacení u 5 projektů a 32 projektů před podáním Žádosti o proplacení

Čerpání dotací podle sektorů
Sektor Počet 

projektů
Výše 

dotací Kč
%

Veřejný sektor 39 21 862 243 45,4
Neziskové organizace 
(vč. církví) 26 15 099 977 31,3

Podnikatelé 32 11 218 624 23,3
Celkem 97 48 180 844
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V soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje získalo ocenění
25 nejzajímavějších projektů a aktivit na venkově

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 
v Teplicích nad Bečvou

Spolupracujeme při osvojování schopností MAS 
s MAS Hříběcí hory a Občané pro rozvoj venkova

Místní akční skupiny z Olomouckého kraje poprvé 
soutěžily o nejzajímavější projekty ze svých regionů, 
které se jim podařilo uskutečnit v posledních pěti letech. 
Z 25 oceněných se na vrcholu žebříčku objevují například 
projekty na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivova-
ru, mobilní letní kino pro venkov či park pro volnočasové 
aktivity.

V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavěj-
ší projekty zemědělců, podnikatelů, obcí, neziskových or-
ganizací a projekty spolupráce mezi MAS, které se podaři-
lo uskutečnit díky podpoře z Programu rozvoje venkova 
LEADER. Jako nejzajímavější vybrali hodnotitelé projekty 
Zdeňky Horníkové „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ (Hranicko), 
Františka Halaxy „Zvýšení výrobní kapacity rodinného pi-
vovaru Bravůr“ (Šumpersko), Obce Troubelice „Park pro 
volnočasové aktivity (Uničovsko), občanského sdružení 
Film for People „Kino na vsi – mobilní letní kino pro šum-
perský venkov“ a projekt „Kroje našich krajů“, na kterém 
spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Morav-
ská cesta, MAS Podhostýnska a slovenská MAS Malohont.

„Tyto, ale i další oceněné projekty budou zároveň 
hlavními náměty pro publikaci „Nejpěknější projekty 
aneb Reportáže z míst, kde už MASky pomohly“, kterou 
plánujeme vydat tak, aby byla k dispozici už na Národní 
konferenci Venkov 2013, jež se uskuteční v říjnu v Tepli-
cích nad Bečvou,“ uvedl místopředseda krajského sdru-
žení MAS v Olomouckém kraji a předseda MAS – Part-
nerství Moštěnka Tomáš Šulák.

V dalších kategoriích se hodnotil zejména celkový 
přístup MAS ke svému regionu. Nejzajímavější propa-
gační a společenskou akcí se stala dlouhodobá aktivita 
MAS Region Haná „Hanácké cestovatel“, která je interak-

tivní propagací míst v regionu. Nejzajímavější publikací 
je kniha rozhovorů s výrobci a držiteli certifikátu Haná 
regionální produkt® „Máme značku Haná“, která vznikla 
díky projektu spolupráce Nová energie pro regionální 
značku ve spolupráci MAS – Partnerství Moštěnka, MAS 
Moravská cesta, MAS Prostějov venkov a MAS Uničovsko. 
Na výrobu části publikace přispěl také Olomoucký kraj.

Nejzajímavější zpravodaj má MAS – Partnerství Moš-
těnka. Zvláštní ocenění získal ples Domova Paprsek pod 
vedením MAS Horní Pomoraví. Celkem se přihlásilo do 
soutěže projektů a aktivit MAS Olomouckého kraje 87 
zájemců do deseti kategorií. 

„Místní akční skupiny působí na venkově již téměř 
deset let, jejich práce se zintenzivnila v posledních pěti 
letech, kdy pomohly uskutečnit tisíce menších projektů. 

O práci MAS však veřejnost mnoho neví. Proto jsme 
uspořádali soutěž, abychom výsledky jejich aktivit 
přiblížili ještě více lidem,“ dodal Šulák.

V Olomouckém kraji v současné době působí 16 MAS, 
podporu z Programu rozvoje venkova 2007–2013 zís-
kalo 12 MAS, které rozdělily za posledních pět let téměř 
500 milionů korun. Tři nepodpořené MAS získaly letos 
podporu z programu PRV III.4.1. Získávání dovednos-
tí, animace a provádění. Patnáct MAS získalo podporu 
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na 
přípravu integrovaných strategií 2014–2020. šum

Zástupci MAS Olomouckého kraje a další aktéři venkova přijeli ve dnech 16. a 17. 
května na seminář pořádaný Celostátní sítí pro venkov a Rozvojovým partnerstvím 
regionu Hranicko do Teplic nad Bečvou. Mezi prezentacemi vyhodnotila odborná 
komise nejzajímavější projekty a aktivity MAS z Programu rozvoje venkova LEADER. 
Hlavními tématy semináře pak byly připravované standardy MAS ze strany minister-
stva zemědělství, zlepšení mediální prezentace a tiskové propagace MAS, vyhodno-
cení zkušeností z realizace strategických plánů LEADER, příprava nových integrova-
ných strategií 2014+ s využitím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), 
zlepšení spolupráce s platební agenturou SZIF či navázání užších kontaktů s pracov-
níky Úřadu regionální rady Střední Morava pro budoucí implementaci operačních 
programů v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI).

Koncem roku 2012 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový program na osvojo-
vání schopností MAS v rámci opatření Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání 
dovedností, animace a provádění. V rámci tohoto opatření budou místní partnerství 
získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním 
svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření je rovněž zaměřeno na tvor-
bu integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na pora-
denství a služby spojené s jejich tvorbou. MAS – Partnerství Moštěnka v rámci toho-
to opatření nabídla spolupráci jako „zkušená spolupracující MAS“ místním akčním 
skupinám Hříběcí hory a Občané pro rozvoj venkova.

Zajímavé projekty
Programu rozvoje venkova

v Olomouckém kraji

Reportáže z míst,
kde pomohly MAS

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ



Dobrovolný svazek obcí 
mikroregionu Moštěnka je 
partnerem projektu „Podni-
katelský miniinkubátor“, reg. 
č. CZ.1.04/3.4.04/88.00372, 
jehož hlavním cílem je po-
moci při vytváření podmínek pro slaďování rodinného a profesního života žen ve 
Zlínském a Olomouckém kraji. Cílovou skupinu tvoří celkem 48 osob, které mají zá-
jem zahájit vlastní podnikatelskou činnost. V každém kraji je cílová skupina rozdě-
lena do dvou skupin po 12 osobách, které projdou jednotlivými aktivitami projektu. 
Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení odborných znalostí z oblasti účetnictví, práva 
a  marketingu potřebných do začátků podnikání, dále na vypracování vlastního 
podnikatelského záměru a jeho obhajobu před odbornou komisí. Vždy 4 nejlépe 
hodnocené podnikatelské záměry v každé skupině a každém kraji budou mít šanci 
být realizovány v praxi, kdy účastnice projektu budou moci začít podnikání s šesti-
měsíční podporou ve formě kanceláře, vybavení a kancelářského servisu včetně 
hlídání dětí v dětském koutku zdarma. Součástí projektu je podpora účastnic pro-
střednictvím individuálního odborného poradenství a poradenské činnosti mento-
ra po celou dobu účasti v projektu a v začátcích podnikání.
Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014
Částka: 6 592 258,55 Kč
Realizátor projektu: Počítačová služba s.r.o.
Partneři projektu: 
•	 Okresní	hospodářská	komora	Olomouc
•	 Dobrovolný	svazek	obcí	mikroregionu	Moštěnka
•	 DUHA	Klub	Rodinka

Web projektu: http://www.miniinkubator.cz/

Podnikatelský
miniinkubátor
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Mikroregiony jednaly o budoucí kohezní politice
Olomoucký kraj společně s Mikroregionem Moštěnka 

v úterý 25. června uspořádal v Dřevohosticích v pořadí 
patnácté pracovní setkání pro zástupce mikroregionů 
z olomouckého regionu. Představitele venkova a regio-
nálních uskupení na setkání uvítal hejtman kraje Jiří 
Rozbořil a jeho náměstek Michal Symerský, který má 
problematiku venkova a regionálního rozvoje na starosti.

„Starostové se zajímali nejen o kohezní politiku Ev-
ropské unie po roce 2014, ale také o aktuální informace 
z Regionálního operačního programu Střední Morava, 

podmínky administrace projektů a priority vedení Olo-
mouckého kraje v novém programovém období Evrop-
ské unie,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbo-
řil. „Setkání se starostkami, starosty a zúčastněnými zá-
stupci mikroregionů si velice vážím, vítám především 
možnost přímého kontaktu a diskuze s nimi,“ dodal.

Na programu setkání byla i prezentace Místní akční 
skupiny a mikroregionu Moštěnka. Po skončení oficiální 
části programu měli zúčastnění možnost si prohléd-
nout dřevohostický zámek a nové hasičské muzeum.

Mikroregion Moštěnka partnerem dvou projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu 

Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi
Jedním z partnerů v projektu „Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi“, reg. č. 

CZ.1.04/3.4.04/88.00081, je také Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka. 
Hlavním cílem projektu je podpora a motivace zaměstnavatelů v Olomouckém kraji 
v uplatňování rovných příležitostí mužů a žen včetně slaďování pracovního a rodin-
ného života. Součástí projektu jsou firemní genderové audity realizované v deseti 
firmách olomouckého a přerovského okresu stejně jako vzdělávací semináře a work-
shopy určené vrcholnému managementu firem. Očekávaným výstupem projektu 
bude nejen zvýšení motivace i angažovanosti zaměstnanců, ale také vytvoření pod-
pory firem v prosazování vyšší produktivity, a tím i následné konkurenceschopnosti. 
Jedná se v podstatě o dvě základní rovnice: „investice do zaměstnanců = investice do 
úspěchu firmy“ a „výkon = produktivita = ziskovost = konkurenceschopnost“.
Doba realizace projektu: 1. listopad 2012 až 31. říjen 2014
Částka: 3 287 586,20 Kč
Realizátor projektu: Počítačová služba s.r.o.
Partneři projektu: 
•	 Dobrovolný	svazek	obcí	mikroregionu	Moštěnka
•	 Okresní	hospodářská	komora	Olomouc
Web projektu: http://www.poc-sluzba.cz/rubriky/projekty/aktualni/firemni-gender/
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Setkání s bulharskou MAS Troyan i Aprilci

V Pravčicích vzniklo zemědělské muzeum. Představuje zemědělské stroje i dějiny šlechtitelství

MAS – Partnerství Moštěnka je partnerem projektu Místní partnerství zaměstnanosti

V úterý 4. června se uskutečnilo setkání zástupců MAS – Partnerství Moštěnka 
a mikroregionů Moštěnka a Holešovsko se zástupci bulharské MAS Troyan i Aprilci. 
Bulharská MAS byla v České republice na studijní cestě a navštívila také Kroměříž-
sko a region MAS Vizovicko a Slušovicko.

Zástupci obou MAS a mikroregionů zamířili do areálu pravčické zemědělské 
společnosti, kde se navzájem představili a vyměnili si zkušenosti s rozvojem regio-
nu prostřednictvím metody Leader. V prezentacích informovali o svém regionu, 
činnosti a podpořených projektech a domluvili se na další spolupráci. Setkání bylo 
zakončeno prohlídkou realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova/Leader 
v obcích Pravčice, Stará Ves a Kostelec u Holešova.

MAS Troyan i Aprilci leží v hornaté střední části Bulharska (Centrální Stará plani-
na) a na území její působnosti žije necelých 40 tisíc obyvatel. Oblast je zaměřena na 
rozvoj turistického ruchu, rozvoj tradičních řemesel (hrnčířství, řezbářství, sedlář-
ství a další), zemědělského sektoru a malého a středního podnikání.

V areálu pravčické zemědělské společnosti vzniklo nové muzeum zaměřené na 
zemědělství. Nabízí stálou expozici zemědělské techniky našich dědů a přibližuje 
dějiny šlechtitelství. Slavnostně bylo otevřeno 25. května. 

Návštěvníci zde najdou zemědělskou techniku od 18. století až do současnosti, 
týkající se veškerých prací od přípravy půdy až po sklizeň. Sbírka obsahuje na 100 ex-
ponátů, jako jsou bryčky, několik druhů pluhů, secí mašina „melichárek“, koňské brány, 
ledkovač, rozmetadlo apod. Část expozice je vyhrazena historii šlechtitelství.

Do budoucna bude muzeum doplněno o prodejnu regionálních potravin a sel-
ský dvůr, kde si zájemci budou moci prohlédnout hospodářská zvířata a uvidí také 
něco z typické selské domácnosti. Muzeum bude otevřeno v období květen – říjen 
a nabídne i možnost prohlídky s odborným průvodcem.

Muzeum vybudoval selský rod Netopilů, Josef a jeho tři synové, s podporou 
prostředků z Evropské unie. Jejich zemědělský podnik hospodaří v katastrech obcí 
Žalkovice, Pravčice, Stará Ves a Horní Moštěnice a zemědělskou techniku sbírají již 
roky. Milionovou dotaci na vznik muzea získali v rámci projektu „Zemědělská tech-
nika našich dědů“, který uspěl v 7. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka, o. s., v Pro-
gramu rozvoje venkova/Leader.

Místní partnerství zaměstnanosti (MPZ) je měkkým projektem financovaným 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Partnery projektu jsou míst-
ní akční skupiny z Olomouckého kraje, Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého 
kraje a dva místní koordinátoři paktu zaměstnanosti z Rakouska.

Mezi hlavní cíle projektu patří využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti 
a příprava MAS na čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu po 
roce 2014. Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka do konce roku 2014 dohroma-
dy uspořádá 24 kulatých stolů zaměstnanosti, zaměřených na uchazeče o zaměstná-
ní, kteří jej pro svůj věk či nedostatek zkušeností nemohou získat. Nejvíce pozornosti 
bude věnováno absolventům jednotlivých stupňů vzdělání, kteří tvoří jednu z riziko-
vých skupin ekonomicky aktivních obyvatel, jež se hůře uplatňuje na trhu práce.

V současné době byly zrealizovány úvodní semináře v Bochoři, Dřevohosticích 
a Kostelci u Holešova, které měly za úkol dostat do povědomí obyvatel a partnerů MAS 
informace o projektu a možnosti jejich spolupráce. Na podzim navštíví MAS – Partner-

ství Moštěnka zástupci místních akčních skupin z Rakouska. Jejich návštěva má přinést 
příklady dobré praxe a možnou inspiraci pro další vedení projektu na území naší MAS.

Petr Vodička, koordinátor Místního partnerství
pro zaměstnanost – MAS – Partnerství Moštěnka



Deset kilometrů jihovýchodně od Přerova se nachází Stará Ves, starobylá, středně 
velká a vždy ryze moravská obec. Vzhledem ke zvláštnosti a jedinečnosti historického 
jádra obce a jeho architektury byla její část Ministerstvem kultury ČR prohlášena za vesnickou památkovou zónu, jednu z devíti v Olomouckém kraji. 
Kostel Nanebevzetí P. Marie, fara a kaple Panny Marie se Svatou studánkou v lese Dubina byly v letech 2000 – 2004 uznány jako kulturní památky.

Kaple P. Marie se Svatou studánkou
Kaple P. Marie se Svatou studánkou se nachází 

v lese za Starou Vsí při cestě ke Kostelci u Holešova. 
Drobná sakrální stavba s obezděnou nádržkou pro zří-
dlo vody je významným poutním místem obce a stojí 

prý na místě, kde za třicetileté války zázračným způso-
bem vytryskl ze země pramen, který zachránil život 
zraněnému a vyčerpanému vojákovi. Jinde se uvádí, že 
„Svatá studýnka” s léčivou vodou je propojená se stu-
dánkou na Svatém Hostýně. 

Až do roku 1873 byla Svatá studánka přirozená a ne-
upravená, přesto se u ní hojně scházeli poutníci z okol-
ních farností, kteří si přáli, aby toto místo bylo slušně 
upraveno. Z podnětu faráře Antonína Kotoučka, po získá-
ní finančních prostředků a  darování lesních pozemků 
původními majiteli, se začala stavět kaple a  již o  rok 
později, v pondělí svatodušní, byla slavnostně vysvěce-
na. Konečné úpravy se studánce dostalo v roce 1886. 

Od té doby prošly kaple i studánka několika opra-
vami. Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena zásluhou 
občanů Staré Vsi a okolních obcí v letech 1987 – 1989, 
v roce 1999 byl vydlážděn prostor před kaplí a opraveno 
schodiště. Poslední opravy, výměna dveří a oprava prů-
čelí studánky, byly dokončeny v září minulého roku.

Malebná kaple s klasicizujícími a barokizujícími 
prvky venkovského typu byla spolu se studánkou pro-
hlášena kulturní památkou v roce 2004.
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Fara

Farní kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Vsi

Památky a zajímavosti regionu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou 
obce. Záměr postavit zde nový kostel pochází již z ro-
ku 1768, ale po prusko-rakouské válce, která zbídačila 
celý kraj, byla záležitost stavby odložena. Se stavbou 
nového chrámu se započalo až roku 1880 a vysvěcen 
byl o dva roky později arcibiskupem kardinálem Bed-
řichem Fürstenbergem. Kostel s věží 60 metrů vyso-
kou je dílem architekta Gustava Meretty. Říká se, že 
na staroveském kostele si Meretta ověřoval postupy, 
které později využil při velkorysé přestavbě olomouc-
kého dómu.

Kostel je novogotická stavba o jedné lodi se sakris-
tií, kněžištěm, skladem a věží. Je obdélníkového tvaru 
v závěru se dvěma dalšími obdélníky po stranách 
a  polygonem na konec. Dlouhý je 40 m, široký 8 m, 
v křížových kaplích dosahuje šířky 20 m. Věž má čtver-
cový půdorys, je vysoká, štíhlá, zakončená jehlanco-
vou střechou téže charakteristiky, ve vrcholu s jednora-
menným křížem. Je přesunuta před vchod, kde nad 
vstupním portálem je umístěn tympanon v okruží se 
čtyřlistem, uvnitř s prázdným erbem. Střecha je sedlo-
vá, nad presbyteriem, které nedosahuje výšky lodi, 
pultová. Pultová střecha je i nad bočními obdélníky. 
Celá střecha je z plechu. Okna jsou vysoká až na boční 
přístavby, kde jsou kruhová, se segmentovými záklen-
ky. V lodi jsou ve třech osách, na věži, v presbyteriu 
i obdélníkových přístavcích je po jednom okně v každé 
stěně. V hranách budovy a mezi okny jsou vytvořeny 
opěrné pilířky. Za mramorovým hlavním oltářem je 

Fara se nachází blízko středu obce vedle kostela, 
dokončena a posvěcena byla v roce 1900. Jde o dvou-
podlažní budovu v zásadě obdélníkového charakteru 
se štukovou výzdobou s prvky secese a sedlovou stře-
chou.  Kulturní památkou byla prohlášena v roce 2003.

Za poskytnuté podklady děkujeme Ing. Jaroslavě Odstrčilové a Ing. Vladimíru Darebníčkovi

místo oltářního obrazu barevné okno, na němž je sklo-
malbou znázorněno Nanebevzetí Panny Marie.

Vnitřek kostela byl vybaven v roce 1882, a co chy-
bělo, farníci pořídili „ze sbírek konaných od domu 
k  domu“. Za zmínku stojí například mohutný lustr 
z  roku 1886 (natřený a pozlacený roku 1909), který 
prý měl patřit do olomouckého dómu, Křížová cesta 
podle Josefa Führicha (tehdy vysoce oceňovaného 
malíře sakrálních výjevů) z dílny Jana Heindla z Vídně 
z roku 1887, Boží Hrob z roku 1888 a zpovědnice z ro-

ku 1891, obojí práce řezbáře Tomáše Bergera z Nové-
ho Jičína, sochy andělů na oltáře podle „odlitků Vele-
hradských“ z roku 1890.  Zachovaná výmalba kostela 
pochází z roku 1908, kdy ji se synem a  několika po-
mocníky provedl malíř Rudolf Kubíček z Uherského 
Hradiště. Obrazy maloval vídeňský akademický malíř 
Johannes Gärtner.

Novogotická stavba se zachovaným mobiliářem 
a výmalbou byla vyhlášena státní kulturní památkou 
v  roce 2000. Roku 2001 prošel kostel náročnou re-
konstrukcí, kdy byla zajištěna jeho statika, a na další 
opravy čeká.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pravidelně se účastníme akcí zaměřených na rozvoj a prezentaci venkova

Čtyřdenní veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně se zaměřil na autentické zážit-
ky, regionální gastronomii, folklor a řemeslný jarmark. Národní síť Místních akčních 
skupin ČR a Celostátní síť pro venkov (CSV) měly společný stánek se Spolkem pro ob-
novu venkova ČR a Folklórním sdružením ČR a propagovaly zde svou činnost a Pro-
gram rozvoje venkova. Byla představena propagační brožura „Aktivity Celostátní sítě 
pro venkov a jejích partnerů – příklady dobré praxe“ a součástí expozice byla i verni-
sáž fotek ze soutěže „Nejkrásnější fotografie z území MAS“.

Ve dnech 20. – 21. června se zástupce MAS-PM zúčastnil LeaderFESTu, tradičního se-
tkání zástupců místních akčních skupin a dalších zástupců venkova pracujících meto-
dou LEADER. Program čtvrtého ročníku, který se konal ve Valašském Meziříčí, byl za-
měřen na problematiku „vzdělanosti“ ve venkovském prostoru. Připraven byl také 
prostor pro výměnu zkušeností a představení příkladů dobré praxe.

Zástupci MAS – Partnerství Moštěnka se také letos zúčastnili 40. ročníku mezinárodní-
ho agrosalonu Země živitelka. Ve dnech 29. srpna – 3. září prezentovali MAS na česko-
budějovickém výstavišti v pavilonu „Z“. Mottem výstavy byla „Budoucnost českého ze-
mědělství a českého venkova“.

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěn-
ka, o. s., za rok 2012 informuje o činnosti 
MAS a jejím hospodaření v roce 2012. Plný 
text najdete na webu MAS-PM v sekci Do-
kumenty/Strategie MAS.

Nový propagační materiál vydaly mikroregiony Moštěnka a Holešovsko. V rámci pro-
jektů „Chceme se vzdělávat” a „Prohlubujeme znalosti, podporujeme tvořivost” pod-
pořených z podporgramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012 MMR ČR vyšly 
propagační letáky, které přinášejí informace o mikroregionu, jeho projektech a v pří-
padě Holešovska i o turistických zajímavostech.

Zástupci NS MAS prezentovali zkušenosti na mezinárodní konferenci v Trenčíně. Kon-
ference se konala ve dnech 6. – 7. května a hovořilo se zde zejména o zkušenostech ze 
současného programovacího období a návrzích a možnostech přístupu LEADER a CLLD 
v následujícím období 2014–2020. Tomáš Šulák, předseda MAS – Partnerství Moš-
těnka, přispěl s prezentací o zkušenostech s plněním Strategického plánu LEADER 
2007–2013 a výhledu aktivit pro rok 2014–2020.


